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Забрана рада недељом не значи и мање рада 

Синдикати траже од председника Србије да не зауставља спровођење ове 
иницијативе у трговинским ланцима, а послодавци да треба сачекати да се 
привреда стабилизује да би се о томе донела коначна одлука 

Асоцијација слободних и независних синдиката упутила је пре два дана отворено писмо 
председнику Србије Александру Вучићу у којем од њега  тражи да не зауставља спровођење 
иницијативе о увођењу забране рада недељом у трговинским ланцима у Србији. Као аргумент, 
челници ове синдикалне организације истичу да су их управо сви трговински ланци подржали 
у тој намери, чак и Синод СПЦ-а, а као додатни разлог због којег треба укинути рад недељом у 
трговини наводе и епидемију вируса корона која још више потврђује оправданост њихове 
иницијативе. 

– Тражимо разумевање и од председника, јер је он пре четири месеца рекао да се противи 
укидању рада недељом, истичући да се таква забрана у Црној Гори и Хрватској није показала 
добром. Ми ипак сматрамо да је у Србији већинско расположење такво да рад недељом треба 
укинути. Морамо да заштитимо човека, а управо нам је ова криза показала колико је тај човек, 
радник важан, колико мора да буде у центру интересовања државе – објашњава Ранка Савић, 
председница АСНС, подсећајући да у Србији има око 210.000 трговаца који раде и суботом и 
недељом и државним празницима, а да не постоји никакав колективни уговор који би могао да 
их заштити. 

У земљама у окружењу ситуација се ипак променила у односу на пре неколико месеци. Док је у 
Црној Гори одлука о нерадној недељи и даље на снази, у Словенији је управо пре неколико 
дана оповргнута. Влада те земље изјаснила се да не подржава такав аргумент, због економских 
последица кризе узроковане ковидом 19. И у Хрватској је радно време трговина враћено на 
радно време пре проглашења епидемије, уз неколико изузетака, тако да су одсад радње тамо 
отворене и недељом. 

Синдикати у Србији сматрају да нерадна недеља не би могла да проузрокује нове отказе, јер у 
трговини већ постоји мањак радне снаге, али послодавци ипак тако не мисле. Небојша 
Атанацковић, из Уније послодаваца Србије, каже да ће разговори о увођењу нерадне недеље 
свакако бити настављени и на Социјално-економском савету, а послодавци ће се изјаснити о 
одређеним решењима која би требало да допринесу растерећењу рада у трговинама. 

– Корона нам је показала да све може да се обавља и без рада недељом. Ако би се таква одлука 
усвојила, пад промета би можда био могућ само у тржним центрима. Зато би могао да се 
направи некакав распоред рада, да свака друга недеља у тржним центарима буде радна – 
предлаже Атанацковић, али и истиче да, док се привреда не стабилизује, још није време да се о 
томе доносе коначне одлуке. 

– Требало би размишљати и о томе да ће се, уколико се рад недељом укине, појавити вишак 
запослених, што би могло да доведе до нових отпуштања у трговини. С друге стране, на 
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тржишту имамо мањак радне снаге, па ако се укине рад недељом, многим кандидатима за 
посао ће таква позиција бити ипак примамљива – додаје он. 

У УГС „Независност“ истичу да се тај проблем превише дуго спомиње, али и да се избегава 
његово решење, вероватно због интереса центара моћи у продаји. Зоран Стојиљковић, 
председник „Независности“, подсећа да је принципијелни став синдиката да је право људи на 
достајанствени рад и живот изнад свих других права. 

– Треба учинити све да се забрани рад недељом. Ствар се може решити тако што ће се уредити 
систем дежурних продавница за неопходне случајеве. Нема потребе да се трговци кажњавају 
тако што ће радити недељом, па и празником. Оним радницима који остану у нужном ланцу 
снабдевања треба да се омогући да недељом раде добровољно, да буду плаћени по трафима које 
се дају за такав рад – стриктан је Стојиљковић. 

Ипак, Зоран Ђорђевић, министар за рад, недавно је подсетио да Устав Србије дозвољава да 
свако ради према својим потребама и да је послодавац према Закону о раду дужан да 
радницима за одмор обезбеди један слободан дан недељно. Договор о томе како ће се радити, 
додао је он, треба да буде у интересу и послодаваца и радника, па питање рада недељом треба 
управо они и да регулишу. У Савезу самосталних синдиката Србије сматрају да у закону ипак 
треба да пише да је недеља дан одмора, а не да је недеља „по правилу дан одмора“, како је по 
важећем закону. Истичу и да захтев да се забрани рад трговина недељом не значи залагање за 
мање рада, јер по закону радна недеља по правилу траје пет дана, седмично се ради по 40 
часова, а рад недељом није регулисан. 

Пад индустријске производње у априлу 16,6 одсто 

Спољнотрговинска размена мања за 3,1 одсто у прва три месеца 

Индустријска производња у Србији у априлу 2020. године мања је за 16,6 одсто у односу на 
април 2019. године, док је, у односу на просек 2019. године, мања за 20,8 одсто. Индустријска 
производња у периоду јануар–април 2020. године, у поређењу са истим периодом 2019. 
године, мања је за 0,8 одсто, саопштио је јуче Републички завод за статистику. 

Посматрано по секторима, у априлу 2020. године, у односу на исти месец 2019, сектор 
прерађивачке индустрије имао је пад од 19,9 одсто, а сектор снабдевања електричном 
енергијом, гасом, паром и климатизација пад од 9,9 одсто. Сектор рударства имао је најмањи 
пад од 0,1 одсто. 

Подаци о индустријској производњи по групама у априлу 2020. године, у односу на исти месец 
претходне године, показују да је дошло до пада у производњи трајних производа за широку 
потрошњу (57,4 одсто), капиталних производа (42,7 одсто), интермедијарних производа, осим 
енергије (20,2 одсто), и нетрајних производа за широку потрошњу (16,5 одсто), док је раст 
забележен у производњи енергије (2,1 одсто). 

Обим индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на април 2019, бележи пад код 
22 области (учешће у структури индустријске производње 75 одсто), а раст код седам области 
(учешће у структури индустријске производње 25 одсто). 
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Највећи утицај на пад индустријске производње у априлу 2020. године, у односу на исти месец 
2019. године, имале су производња производа од гуме и пластике, моторних возила и 
приколица, прехрамбених производа, електричне енергије и пића. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на просек 
2019. године за индустрију, показује да је остварен пад од 18,2 одсто, а за прерађивачку 
индустрију пад од 22,2 одсто. 

Десезонирани индекс индустријске производње за април 2020. године, у односу на март 2020. 
године, показује да је за индустрију остварен пад индустријске производње од 17 одсто, а да је 
за прерађивачку индустрију остварен пад од 20,4 одсто. 

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50), која нису обухваћена редовним 
статистичким истраживањем, прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке 
индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, 
индустријска производња у априлу 2020. године, у односу на просек 2019. године, код укупне 
индустријске производње мања је за 20,7 одсто, а код прерађивачке индустрије мања је за 24,8 
одсто. 

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар–април 2020. године износи 
13,9 милијарди долара и мања је 5,9 одсто у односу на исти период претходне године, односно 
12,6 милијарди евра и мања је 3,1 одсто у односу на исти период претходне године. 

Извезено је робе у вредности од 5,7  милијарди долара, што чини пад од 7,7 одсто у односу на 
исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 8,1 милијарди долара, што је за 
4,6 одсто мање него у истом периоду претходне године. Извоз робе, изражен у еврима, имао је 
вредност од 5,2 милиона, што је пад од пет одсто у поређењу са истим периодом претходне 
године. Увоз робе имао је вредност од 7,4 милиона, што представља пад од 1,7 одсто у односу на 
исти период прошле године. 

Дефицит износи 2,3 милијарде долара, што чини повећање од четири одсто у односу на исти 
период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2,1 милијарду, што је повећање 
од 7,5 одсто у поређењу са истим периодом претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 70,9 одсто и мања је од покривености у истом периоду претходне 
године, када је износила 73,3 одсто. 
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Sindikati: RGZ digitalizacijom pretvoren u pekaru umesto u kredibilan 
servis 
 
Sindikati zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) saopštili su danas da je 
najavljena prevremena digitalizacija rada tog državnog organa „pokušaj da se opravda 
reformatorski laureat i umanji opšti utisak da je u uslovima vanrednog stanja i 
epidemije RGZ bio usko grlo“. 
 
Piše: Beta 
     

U saopštenju koje potpisuju Granski sindikat „Nezavisnost“ i Asocijacija slobodnih i nezavisnih 
sindikata navodi se da je tokom vanrednog stanja veliki deo poslova RGZ bio „blokiran zbog loše 
organizacije i nefunkconisanja u kriznoj situaciji, i da je „otpočeo očekivani krah uspostavljenog 
sistema“. 

„Pored nemogućnosti da se efikasno organizuje rad službi za katastar u kojima je veliki broj 
službenika prinudjen da putuje u susedne gradove bez ikakvog opravdanog razloga, direktor je sa 
instrukcijama za rad od kuće praktično blokirao svaki rad na rešavanju nagomilanih predmeta, koji su 
do nadzora Upravne inspekcije bili prikriveni i stavljeni pod tepih“, dodaje se u saopštenju. 

Sindikati dodaju i da izveštaj Upravne inspekcije koji je napisan na više od 100 strana „ukazuje na 
višestruko kršenje propisa o radu i državnim službenicima“, a da je, prema njihovim saznanjima, 
veoma malo učinjeno na otklanjanju uzroka tih nepravilnosti. 

Takodje su pozvali nadležne državne institucije, uključujući i predsednika Republike, predsednicu 
Vlade i resorno Ministarstvo gradjevinarstva da na ove navode reaguju, uz ocenu da zaposleni imaju 
isti interes kao i vlasti, obzirom da „žele da urede svoj i status institucije u kojoj rade“. 

„Našoj državi i gradjanima je potreban kredibilan RGZ koji će vršiti poverene poslove na evidenciji 
nepokretnosti, a ne virtuelan servis i sistem jeftinih elektronskih platformi koje osim mnoštva 
informacija ne pružaju nikakve garancije. Današnji RGZ veoma sliči pekari u kojoj se mogu kupiti 
razne vrste slatkiša, torti, kolača a hleba na žalost nema ili ga ima veoma retko“, ocenjuje se u 
saopštenju sindikata. 

Po njihovim navodima, afirmacija digitalizacije pretvorila se u virtuelizaciju i zasipanje javnosti 
masom nepotrebnih i bulevarskih informacija koje su zastupljene na portalu RGZ-a. 

RGZ je prethodno saopštio da je omogućio uvid i preuzimanje ažurnih podataka iz geodetsko-
katastarskog informacionog sistema, odnosno digitalnih baza katastra nepokretnosti devet meseci pre 
propisanog roka. 

Pre dve nedelje, sindikati zaposlenih u RGZ-u su uputili otvoreno pismo premijerki Srbije Ani 
Brnabić, u kom su naveli da su „filovani i ulepšani rezultati u ‘reformama’ iskorišćeni za dodatno 
zaduživanje kod medjunarodnih institucija u iznosima koji su preko 60 miliona evra“. 
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Овог пролећа нове фабрике у западној Србији 

Извор: Tanjug 
     

ЧАЧАК, ПОЖЕГА, ИВАЊИЦА: У западној Србији овог пролећа очекује се почетак рада 
неколико фабрика. 

Некадашњи гигант, „Будимка“ из Пожеге, продат је из трећег покушаја, а њу је купила ИТН 
група из Косјерића, која жели да фабрику што пре оспособи за производњу, наводи агенција 
Рина. 

"Домаћи инвеститори улажу око пет милиона евра, а расписан је и конкурс за запошљавање. 
Планирано је да буде запослено 150 радника, на пробној линији. Ми из локалне самоуправе, 
као и нови власници вољни смо да остваримо што боље резултате у свим сегментима", изјавио 
је за Рину, Ђорде Никитовић, председник општине Пожега. 

Средином јуна у Чачку треба да се отвори немачка фабрика „Форверк“, у којој ће посао пронаћи 
укупно 1.000 радника. Ово предузеће саграђено је у Прељини на простору од 40.000 метара 
квадратних. 

„Инвестиција је вредна скоро 70 милиона евра, град Чачак је урадио комплетну 
инфраструктуру као и планска акта, што ће бити враћено граду кроз запошљавање Чачана. 
Овај индустријски погон обухвата три фирме: Форверк драјтек, Форверк аутотек док је трећа 
фирма у саставу Форверка али носи назив Елдизи. Овде ће се израђивати аутомобилски делови 
за Фолксваген, БМВ, Мерцедес, Форд и Бентли и то од пластике, метала и гуме“, рекао је 
градоначелник Чачка, Милун Тодоровић. 

Још једна немацка инвестиција у Ивањици, где је овог пролећа погон отворила компанији за 
прераду метала. Ова фабрика у индустријској зони Сењак почетком јуна биће прикључена на 
гас када ће и почети са производњом. 

"У првој фази бице запослено 120 радника, проширењем обима производње стећи ће се услови 
за додатно ангажовање већег броја радне снаге", рекао је председник општине Ивањица Зоран 
Лазовић. 

Компанија „Koenig metal“ више од 100 година на 7 локација широм света обрадује лим и цеви у 
складу са захтевима купаца за металну, електричну и аутомобилску индустрију, као и 
индустрију издувних система и ваздушних јастука. 

Поред тога, на обронцима Маљена саграђена је савремена фабрика воде, а инвестиција је 
вредна око три милиона евра и запошљаваће око 30 мештана. 

 


